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 دکتری دانشجويان توجه قابل
 

 نمایید: تهجه زیر مهارد به هسپره راونماي استاد با سمینار ساعت تعیین جوت

  

 ترڱ ور در سمینار ارائه  ضمن در. باشد می چوارشنبه رهز خرداد ۷ تاریخ در 22-2 نیمساڳ سمینار برگزاري زمان 

 را الزڱ وماونگی باید تکمیڳی تحصیالت دفتر  ه راونما استاد با سمینار برگزاري براي دانشجهیان. میباشد اڳزامی

  . باشند داشته
 

 تا باید دانشجهیان.رسد می اطالعشان به دانشجهیان آمادگی اعالڱ از بعد دانشجه ور براي سمینار ارائه ساعت تعیین 

  .نمایند اعالڱ تکمیڳی تحصیالت دفتر به را خهد مادگیآ 11/02/1323 ختاری
 

 دانشجهیی اگر باشد می اڳزامی سمینار ارائه اند کرده ناڱ ثبت را تز که است بیشتر ه سهڱ ترڱ که دانشجهیانی براي 

 می باشند داشته ارائه به تمایڳ دانشجهیان دیگر که صهرتی در  ،میشهد ثبت آنوا کارنامه در U نمره ندود ارائه سمینار

  .دوند ارائه سمینار ه شده وماونگ تکمیڳی تحصیالت دفتر ه راونما استاد با تهانند

 

  .است اڳزامی جڳسه در دکتري دانشجهیان کڳیه شرکت ضمنا: تهجه

 

 ارشد کارشناسي دانشجويان توجه قابل
 

  : نمایید تهجه زیر مهارد  به  هسپره  راونماي استاد  با  دفاع پیش  تاریخ  تعیین جوت
 

 نوایی دفاع صهرت در ،باشند ردهـک اڱـن تـثب را رهسهـپ درس یڳیـتحص اڳـس اهڳ نیمساڳ در دانشجهیان چنانچه 

  .دوند انجاڱ را  خهد  دفاع یشـپ تـاردیبوش ايـانتو اـت دـبای ماه اردیبوشت از بعد
 

 تا باید ماه تیر از بعد نوایی دفاع هرتـص در  دـان ردهـک ناڱ ثبت را پرهسه درس تحصیڳی ساڳ دهڱ نیمساڳ در  چنانچه 

  .دوند انجاڱ را خهد دفاع پیش تیر انتواي
 

 

 آدرس به دانشکده سایت از را مربهطه فرڱ ابتدا رهز ومان در دفاع پیش انجاڱ جوت Ie.sharif.edu ه نمهده دریافت 

  .فرمائید مراجعه پرهسه راونماي استاد به
 

 شهد می دانشکده( برگزار داخڳ) داخڳی داهر یك ه پرهسه راونماي استاد حضهر با دفاع پیش جڳسه.  

  
 دانشکده تکمیڳی تحصیالت
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